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Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας συναντήθηκε, την Παρασκευή 12
Δεκεμβρίου 2008, με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχο Σακελλάρη. Κατά
τη διάρκεια της συνεργασίας τους ανέλυσαν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
ενεργειακού τομέα της Ελλάδας, καθώς η τράπεζα θα ήθελε να χρηματοδοτήσει
επενδύσεις και ιδίως επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι, «η στρατηγική στόχευση της
Κυβερνήσεως είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα πραγματικό τόπο-κλειδί για
ενεργειακά θέματα στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Κάθε χρόνο πάμε αρκετά βήματα
μπροστά και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Οτιδήποτε γόνιμο, οτιδήποτε
χρήσιμο, οτιδήποτε εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική μπορεί να είναι μία επιλέξιμη
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από εκεί και πέρα, οι
ιδιωτικές επενδύσεις, είτε σε φωτοβολταϊκά, είτε σε αιολικά, είτε σε οποιασδήποτε
μορφής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για
χρηματοδότηση από την ίδια τράπεζα».
«Η ενέργεια είναι μία από τις προτεραιότητες πολιτικής της τράπεζας», σημείωσε
από την πλευρά του ο κ. Σακελλάρης.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέπτυξε στον συνομιλητή του τη δέσμη μέτρων που
έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω των
πρόσφατων καταστροφών.
Ο κ. Φώλιας ανέφερε ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδυτικά κεφάλαια για
μικρές, μεσαίες και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν αντικείμενο
ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. «Μέσα από την κρίση
μπορούμε να αναδείξουμε τις ευκαιρίες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα έχει στενή
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βλέπουμε μπροστά,
σχεδιάζουμε για την πρόοδο, πιστεύουμε σε αυτήν και να είστε βέβαιοι ότι θα
πετύχουμε», επεσήμανε ο κ. Φώλιας.
Ο κ. Σακελλάρης ανακοίνωσε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2009 η ΕΤΕπ θα
χορηγήσει μέσω των ελληνικών τραπεζών τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ
παραπάνω για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και ειδικότερα για τη
στήριξη των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.
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Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές για τον τομέα της έρευνας και
τεχνολογίας όπου η τράπεζα είναι αποφασισμένη, να χρηματοδοτήσει τις
καινοτόμες δραστηριότητες.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι στη συγκυρία που σήμερα αντιμετωπίζουμε,
ένας άλλος τομέας κομβικός που μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο
προς επένδυση είναι η έρευνα, η τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες, είναι οι
σπουδαίες ιδέες που Έλληνες νέοι άνθρωποι έχουν για να βελτιώνουν την
παραγωγή, την παραγωγικότητα και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
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